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En kvinna som har behandlats för sjukdomen alopecia areata, fläckvis håravfall. Bild
nummer 2 är efter två PRP-beh, 3 är efter tre behandlingar och nummer 4 är slutresultatet drygt ett år efter påbörjad behandling och efter sammanlagt fyra behandlingar.
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Stamcellstimulering ger ökad hårväxt
Den senaste tekniken för behandling av håravfall, dålig hårväxt och hårkvalitet
heter PRP (platelet rich plasma). PRP är en medicinsk behandling som utnyttjar
kroppens egna reparationsmekaniser för att skapa nya hårstrån och få håret att
växa snabbare och bli mer kraftigt.
Doktor Johanna Carlsson från Läkarmottagning Vasa Viktoria i Göteborg har varit med från början och tillhör de ledande inom området för biomedicinsk behandling av olika typer av hud- och hårproblem i Sverige.

Behandling med egna
trombocyter är naturligt
Trombocyter (blodplättar) är cellfragment som
finns i blodet tillsammans med vita och röda
blodkroppar.
– I samband med vanlig sårläkning har
trombocyterna en avgörande betydelse för
läkningsprocessen, förklarar doktor Carlsson.
– Vid hårbehanling fördelas en koncentrerad mängd av trombocyter kring hårsäckarna
via små stick i hårbotten. Trombocyterna
aktiveras i vävnaden och en mängd av olika
tillväxtfaktorer frigörs från dem. Vi använder
uteslutande endast kroppens egna byggstenar
och celler, inga kemikalier eller annan främmande material.

PRP (Platelet Rich Plasma) är en blodkomponentbehandling som användes för förstagången
redan på 80-talet i samband med öppen
hjärtkirurgi.
Metoden har tillämpats och utvärderats under åren inom flera olika medicinska specialiteter, bland annat inom ortopedi och idrottsmedicin, neurokirurgi, kardiologi, avancerad
sårvård, ögon- och tandoperationer.
– Under de senaste åren har man funnit att
PRP kan injiceras i hårbotten för att stoppa
håravfall och återfå naturlig hårväxt. Det pågår
intensiv forskning kring PRP och håravfall i
olika länder, berättar doktor Johanna Carlsson.

Ärtfligt håravfall är vanligast
Alla människor tappar hår, i genomsnitt
50–100 hårstrån dagligen som ett naturligt
resultat av att håret växer i olika faser.
Den vanligaste formen av håravfall hos både
män och kvinnor är så kallad androgent håravfall som beror på hårsäckarnas känslighet för
en variant av det manliga könshormoner DHT
(dihydrotesterosteron).
Denna känslighet är genetisk även om dess
manifestationer ibland kan hoppa över generationer. DHT-känsliga hårsäckar miniatyriseras successivt vilket leder till att hårstråna
blir tunnare, mindre pigmenterade och växer
långsammare.
Så småningom ses bara fjun och slutligen
faller håret av och hårsäcken går förlorad.
De hormonkänsliga hårsäckarnarna är
lokaliserade till hjässan. Hårsäckarna som finns

i benmärgen eller låg ämnesomsättning löper
stor risk att drabbas av ett diffust håravfall.
PCOS (polycystisk ovariesyndrom) kan orsaka
håravfalll hos kvinnor i fertil ålder och även
estrogennivåer har betydelse, nämner doktor
Carlsson som exempel.

är att starta bildandet av nya hårstrån. Trombocyternas tillväxtfaktorer stimulerar dessa stamceller och ökar blodcirkulationen i hårbotten.
Det har visat sig att PRP även minskar
hårsäckarnas känslighet för det cirkulerande
hormonet DHT som är boven bakom den
vanligaste formen av ärftligt håravfall hos män
och även hos många kvinnor.

i tinningar och nedre halvan av bakhuvudet
påverkas inte av DHT.

PRP-behandling bromsar
håravfall och får håret att växa
Tromocyterna innehåller en mängd kraftiga
tillväxtafaktorer och cytokiner som påverkar
håret på flera olika sätt. Blodcirkulationen
kring hårsäckarna blir bättre vilket ökar hårväxten, hårsäckarnas storlek och därmed även
hårets tjocklek.
Mindre antal hårsäckar går i vilofas och
apoptos(biologiskt reglerad celldöd) bromsas.
Doktor Johanna Carlsson har hittills utfört
över 200 PRP-behandlingar på Läkarmottagning Vasa Viktoria i Göteborg. Hennes
erfarenhet av metoden motsvarar resultat från
internationella studier: PRP bromsar håravfall
och får nytt hår att växa tillbaka snabbare och
kraftigare.
– Det är särskilt roligt att vi har fått resultat
även vid behandling av sjukdomen alopecia
areata, fläckvist håravfall. Inom kort kommer vi att göra vår första testbehandling av en
patient som har haft sjukdomen alopecia totalis
sedan barndomen. Detta är riktigt spännande,
berättar doktor Carlsson.

Kvinnligt håravfall är mer komplicerat
Årftligheten spelar en framträdande roll hos
ungefär hälften av tunnhåriga kvinnor enligt
doktor Carlsson.
– Kvinnor drabbas ofta av diffust håravfall och den bakomliggande mekanismen är
betydligt mer komplicerad än hos män med
ärftligt håravfall. Kvinnor med låg halt av järn

Konsultation är viktig
– Konsultationsbesöket är avgörande innan
man att går vidare med eventuell behandling.
Eftersom många olika fysiska och psykiska
förhållanden kan bidra till håravfall och försämrad hårkvalitet är det viktigt att en läkare
gör bedömning av tillståndet, uppger doktor
Carlsson.

Doktor Johanna Carlsson på Läkarmottagning Vasa Viktoria i Göteborg.

PRP stimulerar stamceller
och ökar blodcirkulationen
Runt varje hårsäck finns stamceller vars uppgift

Detta gäller i synnerhet kvinnor. Först och
främst måste skalpen undersökas – finns det
rodnader, fjällbildning eller tecken på inflammation?
Därefter kan det bli aktuellt med provtagning.
– På Läkarmottagning Vasa Viktoria tar vi
rutinmässigt blodprover på alla kvinnor före
hårbehandling för att bedöma och optimera
förutsättningar för ett lyckat resultat. Ibland
går behandlingen inte att genomföra på grund
av sjukdom eller medicinering. Sist, men inte
minst, är det viktigt att diskutera vilka förväntningar kunden har för sin behandling. Ibland
hänvisar vi kunder istället till en konsultation
för hårtransplantation. Vi utför inte hårtransplantationer, berättar doktor Carlsson.

Enkel behandling utan risker
Vid en PRP-behandling samlar man först en
liten mängd blod (oftast 1–3 provrör) från
armen.
Trombocyterna koncentreras på mottagningen genom centrifugering av blodet. Den
trombocytrika plasman förs sedan in i hårbotten genom flera små injektioner. Bedövning
kan användas.
PRP-behandling ger inga biverkningar
frånsett eventuell lätt ömhet i hårbotten under
de närmaste dagarna. Återhämtningstiden är
kort och man kan oftast fortsätta sin dag som
vanligt direkt efter behandlingen.
– PRP medför ingen risk för överkänslighet eftersom blodplättarna kommer från kundens egna blod. Kliniktid för behandling beror
på dess omfattning men vi reserverar alltid
minst 1½ timme för besök på grund av att vill
behandla våra kunder i lugn och ro.
För bästa resultat rekommenderas tre
behandlingar som utförs med fyra veckors
mellanrum. Fullt resultat visar sig oftast inom
sex månader. Håravfall minskar i regel redan

Mannen har behandlats för manligt håravfall. Bilden till vänster är före behandling och
den till höger tio månader och tre behandlingar senare.
efter första behandlingen. Många med håravfall
lider av kronisk irritation i hårbotten utan synliga hudförändringar. Denna typ av irritation
brukar upphöra redan efter en behandling.
– Efter en andra behandling vänder hårminiatyriseringen. Effekt på ärftligt håravfall brukar
hålla i cirka åtta månader. Därefter kommer
man för en underhållsbehandling. En serie av
tre behandlingar behövs således endast när man
börjar med PRP, berättar doktor Carlsson

Bromsa håravfallet i tid
Ärtligt håravfall hos män kan börja tidigt. När
män kommer in i puberteten ökar mängden
testosteron vilket startar produktion av DHT
som påverkar hårväxten negativt.
Håravfall kan därför synas på unga män redan vid 17–18 års ålder. Ju tidigare i processen
man kommer igång med sin behandling destå
bättre blir resultat.
Oavsett om du redan lider av håravfall, eller
bara börjar märka tidiga tecken, kan PRP- behandling stimulera din naturliga hårtillväxt och
bromsa den negativa processen. PRP kan vara
ett utmärkt alternativ till hårtranplantation
eller ett bra sätt att senarelägga eventuell kommande operation.

PRP kan också kombineras med hårtranplantation för att förhindra tunnhårigheten att
sprida sig vidare till nya områden.

Viktig med kvalitet, på
behandlare och produkt
Alla PRP-behandlingar på marknaden är inte
lika bra utan kan skilja sig stort. Det är viktigt
att man använder ett väldokumenterat PRPsystem. Behandlaren bör kunna diagnostisera,
utreda och i förekommande fall även behandla
vissa tillstånd inför kommande PRP-behandling.
Allt detta måste få ta tid, både i samband
med konsultation och under själva behandling.
Det är viktigt för att kunden får ett gott förtroende för behandlaren. Inte för att behandlingen i sig skulle kunna vara farlig utan för att
uppnå bästa möjliga resultat och totalupplevelse av behandlingen.
– Den som utför behandlingen bör vara
teoretiskt påläst, ha förståelse för vad som sker
i kroppen och hur olika personer med olika
hårproblem skall behandlas. Samtidigt måste
läkaren som utför behandlingen behärska
själva injektionstekniken, betonar doktor
Carlsson.

Stamcellsbehandling är framtiden
Stamceller är speciella celler i kroppen med
förmåga att vid behov bilda flera olika typer av
celler.
– I framtiden kommer vi med allra största
sannolikhet kunna transplantera stamceller
även för behandling av håravfall. Det är svårt
att gissa när stamcellstransplantationer kommer att vara i kliniskt bruk inom hårbehandlig,
men troligtvis kommer det tyvärr att dröja ett
tag, berättar doktor Carlsson.
– Tills dess har vi PRP som ett mycket
kraftfullt verktyg att stimulera våra befintliga
stamceller med.
Behandlar olika typer av
hår- och hudproblem
På Läkarmottagning Vasa Viktoria behandlar
doktor Johanna Carlsson flera olika typer av
hår- och hudbehandling och hon tillhör de
som har mest erfarenhet av modern biomedicinsk hår- och hudvård Sverige.
PRP-behandling är effektiv t ex vid behandling av acneärr samt vid naturlig hudföryngring.
Doktor Carlsson har framgångsrikt behandlat även svårläkta kroniska bensår samt begynnande/medelsvår artros i knäled.
– Även Alopeciaförbundet har uppmärksammat våra behandlingsresultat, berättar
doktor Carlsson.
– Vi utför också bland annat mesoterapi med
NCTF 135HA för problem i hårbotten, till
exempel seborré eller torr hårbotten och allmän
vitalisering av hårväxt.
Filial i Stockholm
Läkarmottagning Vasa Viktoria har haft en del
kunder från Stockholm och startar i januari
2015 verksamhet även i centrala Stockholm.
– Detta ser jag verkligen fram emot, avslutar
doktor Carlsson.
■
www.vasaviktoria.com

